Gedeputeerde Staten

Postadres Provinciehuis

Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl

Dagelijks Bestuur van de Grondbank RZG Zuidplas
T.a.v. dhr. C. Habben Jansen
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

Datum

Ons kenmerk

PZH-2018-670052034
(DOS-2013-0010889)
Uw kenmerk
Bijlagen

Onderwerp

Uitgangspunten Financieel kader 2020
gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas.

Geachte heer Habben Jansen,
Inleiding
De provincie beschrijft in deze kaderbrief overeenkomstig voorgaande jaren de provinciale
(financiële) uitgangspunten en specifieke aandachtspunten voor de begroting 2020 van de
Grondbank RZG Zuidplas.
Algemene ontwikkeling
De (ruimtelijke) plannen en ontwikkelingen voor het grondgebied in de Zuidplaspolder zijn
afgelopen periode gewijzigd. Ook de gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas is

Bezoekadres

gewijzigd en de looptijd is verlengd tot 1 januari 2025. De Grondbank heeft als taak om de in bezit
zijnde gronden te verkopen en tot moment van verkoop de gronden op een goede manier te
beheren. Daarbij is de nadruk voor de Grondbank RZG Zuidplas komen te liggen op het beheer
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van de gronden, waarbij rekening wordt gehouden met het huidige agrarische gebruik.

2596 AW Den Haag
Tram 9 en de buslijnen
90, 385 en 386 stoppen
dichtbij het
provinciehuis. Vanaf
station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto’s is beperkt.

Financieel kader 2020
Provinciale deelnemersbijdrage
In 2019 zijn er provinciale verkiezingen en komt er een nieuw collegeakkoord voor de periode
2020-2023. Het huidige Hoofdlijnenakkoord 2016-2019 is dan ook niet van toepassing voor het
jaar 2020. Gelet op deze situatie hebben wij besloten de provinciale deelnemersbijdrage te
continueren en te garanderen. Daarbij merken wij op dat na de verkiezingen en met een nieuw
collegeakkoord dit standpunt kan wijzigen.
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Ten aanzien de verdere invulling voor het begrotingsjaar 2020 nog het volgende.
· Rentekosten
De raming van de lasten van de begroting 2020 van uw dienst zullen voornamelijk bestaan uit de
rentekosten op de leningen. De leningen zijn kortgeleden omgezet naar langlopend met een vast
rentepercentage. Van een lastenstijging op dit punt is dan ook geen sprake.
· Loonkosten en prijsstijgingen
De raming van de lastenstijgingen van de begroting 2020 van uw dienst dient ten aanzien van de
loon- en prijsstijgingen een reëel beeld te geven. Daarbij sluiten wij voor de mogelijke
loonontwikkeling aan bij de feitelijke Cao-loonstijgingen. Voor de materiële component van uw
begroting kunt u de nationale consumentenprijsindex (CPI) gebruiken.
Het door uw dienst voorgestelde indexeringspercentage (gewogen gemiddelde loonkostenstijging
en prijsstijging materiële component) dient voor de lastenontwikkeling goed, gespecificeerd
onderbouwd te worden.
Voor het dekkend maken van uw begroting en de benodigde provinciale financiële
deelnemersbijdrage vragen wij blijvend uw aandacht vragen voor efficiëntieverbetering in uw
bedrijfsvoering. Mede gelet op de beperkte stijging van de lasten gaan wij er vanuit dat deze via
kostenbesparingen en andere maatregelen zijn op te vangen in uw begroting.
Wij verzoeken u bij het opstellen van de begroting 2020 rekening te houden met bovengenoemde
uitgangspunten. Daarbij merken wij op dat de in deze brief verwoorde kaders door de provinciale
vertegenwoordigers zullen worden ingebracht bij het besluitvormingsproces over de begroting
2020 en waar nodig worden toegelicht.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over deze brief dan kunt u contact opnemen met
Zijn contactgegevens staan in de kop van deze brief aangegeven.

Hoogachtend,
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